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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

                                                                             

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costurilor medii lunare de întreţinere şi  a contribuţiilor lunare în sarcina 

beneficiarilor serviciilor asigurate, în funcție de gradul de dependență, în căminele pentru 

persoane vârstnice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, pentru anul 2021  

 

   

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară  

 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.17356 din 18 decembrie 2020 al preşedintelui;  

- raportul de specialitate nr.17357 din 18 decembrie 2020 al Direcţiei Economice; 

- avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri;  

- avizul Comisiei pentru educație, cultură , tineret și sport; 

- adresa nr.73499 din 16 decembrie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Giurgiu însoțită de Anexa nr.1 privind cheltuielile materiale şi serviciile estimate pe 

anul 2020 care stau la baza determinării cheltuielilor anuale pentru 2021; 

În conformitate cu prevederile: 

 - art.173 alin.(5) lit.b), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.i), art.197 alin.(1), 

(3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.24 și art.25 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu 

completările şi modificările ulterioare; 

- art.93 și art.102 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale; 

- Anexa nr.3 la Hotărârea de Guvern nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

serviciile sociale, care prevede standard de cost diferentiate în funcție de gradele de dependență; 

- Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.519, 527 și 529 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art.729 din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere, în funcție de gradul de dependență, 

pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Mironești, Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Hotarele și Căminul pentru Persoane Vârstnice Onceşti, pentru anul 2021, după cum 

urmează: 

- Gradul de dependență IA, IB, IC         - cost mediu lunar de întreţinere – 4.706,00 

lei/asistat; 

- Gradul de dependență IIA, IIB, IIC     - cost mediu lunar de întreţinere – 4.588,00 

lei/asistat; 

- Gradul de dependență IIIA, IIIB   - cost mediu lunar de întreţinere – 4.461,00 

lei/asistat. 

 

Art.2. Se aprobă contribuţia lunară în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Mironești, Căminul pentru Persoane Vârstnice Hotarele și  
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Căminul pentru Persoane Vârstnice Onceşti, în funcție de gradul de dependență, pentru anul 

2021, după cum urmează: 

- Gradul de dependență IA, IB, IC         - contribuţia lunară de întreţinere – 1.588,00 

lei/asistat; 

- Gradul de dependență IIA, IIB, IIC     - contribuţia lunară de întreţinere – 1.271,00 

lei/asistat; 

- Gradul de dependență IIIA, IIIB  - contribuţia lunară de întreţinere –    954,00 

lei/asistat. 

 

Art.3. Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii si sunt îngrijite în Căminul 

pentru Persoane Vârstnice Mironești, Căminul pentru Persoane Vârstnice Hotarele și Căminul 

pentru Persoane Vârstnice Onceşti, precum şi susţinătorii legali ai acestora, care realizeaza 

venituri, au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilita in conditiile legii. 

 

Art.4. Se aprobă categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe 

membru de familie pentru anul 2021, după cum urmează: 

- venituri din salarii și asimilate salariilor; 

- venituri din activități independente; 

- venituri din pensii; 

- venituri din cedarea folosinței bunurilor; 

- venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură; 

- venituri din alte surse, definite conform Codului Fiscal. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va fi Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate și Direcţiei economice care o va comunica Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu. 

 

 

 

                    PREŞEDINTE,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                  Dumitru BEIANU                                         Aurelia BREBENEL  

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,29 decembrie 2020  

Nr.170 

 

 

 

Adoptată cu 30 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri” 

din totalul de 30 consilieri în funcție. 

 

 

 


